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Neseniai minėjome profesionalios filosofijos Lietuvoje 500 metų sukaktį. Konferencijoje (2007) buvo aptarta garbinga filosofijos Lietuvoje 
istorija, pirmiausiai susijusi su Vilniaus universiteto, vėliau – su Kauno Vytauto didžiojo universiteto vardais, minėti ir dramatiški šios istorijos 
trūkiai. 
Šios konferencijos tikslas – šiandieninės situacijos refleksija. Kviečiame kritiškai pažvelgti į šiuolaikinę filosofijos  būklę Lietuvoje ir kartu 

permąstyti sąvokos „Lietuvos filosofija“ prasmę. Esama teigiančių, kad tai tuščia sąvoka ir kaip seniau taip ir šiandien turėtume kalbėti veikiau 
apie „filosofiją Lietuvoje“. Nemažiau esama teigiančių, kad turime pagrindo kalbėti apie Lietuvos filosofijos išskirtinumą ir, tegu silpnesne 
prasme nei Sokrato laikais, bet vis dėlto išskirti savotiškas filosofines mokyklas mūsų kultūroje. 

VU Filosofijos fakultetas  kartu su Lietuvos filosofų draugija, kviesdama visus profesionalius Lietuvos filosofus išryškinti stipriąsias ir 
silpnąsias svarstomos filosofijos būklės puses šiandienos Lietuvoje, kelia sau uždavinį svarstyti šiuos rūpimus klausimus: 

♦ Kaip reiškiasi profesionali filosofija šiandienos Lietuvoje?
♦ Kaip apibūdinti šiuolaikinį Lietuvos filosofijos diskursą?
♦ Kokia sąvokų „Lietuvos filosofija“ ar „lietuviška filosofija“ prasmė?
♦ Ar esama pagrindo kalbėti apie senosios filosofijos tradicijos tąsą šiandien?
♦ Kas daro didesnę įtaką šiandieninio filosofinio diskurso turiniui Lietuvoje – tarpukario Lietuvos ar sovietmečio palikimas?
♦ Ar prasminga kalbėti apie kokių nors tradicijų egzistavimą Lietuvos filosofijoje 20-21 amžių sandūroje?
♦ Ar įmanoma pagrįstai kalbėti apie mokyklas Lietuvos filosofijoje?
♦ Ar Lietuvos filosofai šiandien gali būti skirstomi tik pagal institucinę afiliaciją (KU filosofai, LKTI filosofai, VU filosofai, VDU filosofai, 

ir pan.), ar ne vien tik?
♦ Kaip reiškiasi inovatyvumas, originalumas Lietuvos filosofiniame diskurse?
♦ Kokias Lietuvos filosofų idėjas ar koncepcijas galėtume svarstyti kaip labiausiai reprezentuojančias Lietuvos filosofijos veidą?
♦ Gal kaip ir senais laikais galime pagrįstai kalbėti vien apie pasaulio filosofijos idėjų recepciją Lietuvoje?

Programa

10.00 – 10.10. Konferencijos atidarymas
♦  I sesija  ♦

Moderuoja - Nijolė Radavičienė
10.10. – 10.30.  Dalius Viliūnas (LKTI).  Apie Lietuvos filosofijos tyrimų mokyklą, kurią galima būtų kurti. 

             In memoriam Romanui Plečkaičiui.
10.30. – 10.50.  Dalius Jonkus (VDU).  Ar egzistuoja fenomenologinės filosofijos tradicija Lietuvoje? 
10.50. – 11.10.  Mantautas Ruzas (VU).  Pozityvioji ir negatyvioji Tikrovės tematizacija (Šliogeris ir Baudrillard‘as) 
11.10. – 11.30.  Evaldas Nekrašas ir Jonas Dagys (VU).   Analitinė kalbos ir mokslo filosofija Lietuvoje.

11.30. – 11.50.  Kavos pertrauka (311 kab.)

♦  II sesija  ♦
Moderuoja – Evaldas Nekrašas
11.50. - 12.10.  Alvydas Jokubaitis (VU).  Filosofinės politinių nesėkmių priežastys. 
12.10. – 12.30.  Rita Šerpytytė (VU).  Hermeneutika ir nihilizmas arba apie filosofijos „lietuvišką“ tapatybę
12.30. – 12.50.  Augustinas Dainys (VPU).  Ištikimybė esačiai kaip pamatinis Lietuvos filosofijos orientyras

12.50. – 14.00.  Pietų pertrauka

♦  III sesija  ♦
Moderuoja - Alvydas Jokubaitis
14.00. – 14.20.  Aldis Gedutis (KU).  Filosofija Lietuvoje po 1989 m.: ką apie tai byloja lietuviški akademiniai žurnalai?
14.20. – 14.40.  Algis Uždavinys (LKTI).  Filosofija ir filosofinis diskursas Lietuvoje: tapatybės ir mėgdžiojimo problema.
14.40. – 15.00.  Marius Povilas Šaulauskas (VU).  Filosofijos originalumas ir originalumas filosofijoje

15.00. – 16.00.  Apskritojo stalo diskusija:  Lietuvos filosofijos tapatybė – minklė ar priedermė?
Moderuoja - Marius Povilas Šaulauskas 
16.00. – 17.00.  Knygos pristatymas:  

        Evaldas Nekrašas. Pozityvus protas: jo įtaka modernybei ir postmodernybei (Vilniaus universiteto leidykla, 2010)
17.00 – Vyno vakarėlis


